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تقدمي

�إن البيئة ال�سليمة تقود �إلى اقت�صاد قوي وجمتمع �صحي قادر على التعامل مع الطبيعة اله�شة
للنظم البيئية والتي حتوي الظروف االجتماعية واالقت�صادية واجلغرافية واملناخية
للبالد ،حيث �أن احلفاظ على امل�صادر البيئية والتنوع البيئي واال�ستعمال احلكيم لها ،يعترب
�أ�سا�س ًا لرفاهية �أي جمتمع وحماربة الفقر وحت�سن الظروف ال�صحية خا�صة يف املناطق
عد الفقراء �أكرث
الريفية .ويوجد للفقر عالقة تبادلية مع البعد البيئي يف التنمية ،حيث ُي ّ
فئات املجتمع ت�أثر ًا بالتدهور البيئي ،كما �إن الفقر قد يكون �أحد م�سببات التدهور البيئي،
حيث �أن احتياجات الفقراء و�سبل معي�شتهم امللحة ،تعني غالب ًا القيام مبمار�سات مدمرة
للبيئة مثل الرعي اجلائر وقطع الأ�شجار.
ّ
ولعل من �أهم التحديات البيئية التي تواجه الأردن ،زيادة ن�سب التلوث نتيجة النمو
املتزايد يف قطاعات النقل والطاقة وال�صناعة ،وعدم التقيد بال�شروط البيئية ،وتردي
النظم احليوية ،وزيادة الت�صحر نتيجة التو�سع العمراين على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية
واالعتداءات على الغابات� ،إ�ضافة �إلى ظاهرة تغري املناخ و�آثارها ال�سلبية على القطاعات
املختلفة ومنها املياه ،والزراعة ،والطاقة ،هذا عدا عن التبعات ال�سلبية للجوء ال�سوري على
القطاعات املختلفة ومنها البيئة.
لقد تطور النظام الت�شريعي حلماية البيئة يف الأردن خالل العقود املا�ضية من جمموعة من
الن�صو�ص الواردة يف ت�شريعات قطاعية خمتلفة ،مل يكن ي�سودها االن�سجام� ،إلى منظومة
متطورة من الت�شريعات املتكاملة واملتجان�سة يف ن�صو�صها ،واملعتمدة على التطور الت�شريعي
الوطني والعاملي ،ف�ض ًال عن �أنها ت�ستجيب للم�ستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئي�سية
يف الأردن .وقد متيزت هذه املنظومة ب�صدور قانون البيئة الأردين( )1الذي وفر مظلة
ت�شريعية منا�سبة لإ�صدار الأنظمة والتعليمات التف�صيلية املختلفة واملتعلقة بحماية البيئة.
(� )1صدر �أول قانون حلماية البيئة يف الأردن كقانون م�ؤقت عام  ،2003تاله قانون حماية البيئة رقم  52ل�سنة � ،2006أما
القانون النافذ حالي ًا فهو قانون حماية البيئة رقم ( )6ل�سنة .2017
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و�صادقت اململكة الأردنية الها�شمية على �أغلب املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة
بالبيئة .ومن املهم �أن ُتن�شر هذه املعاهدات واالتفاقيات يف اجلريدة الر�سمية لت�صبح جزء ًا
من املنظومة الت�شريعية الوطنية ،و�إجراء التعديالت على الت�شريعات الوطنية للمواءمة مع
تلك املعاهدات واالتفاقيات.
وبالرغم من اجلهود احلثيثة واملتوا�صلة التي اتخذها الأردن يف جمال حماية البيئة� ،إال �أنه
ما زالت هنالك ق�ضايا بحاجة �إلى �إجراءات حكومية فاعلة وحقيقية ملعاجلتها ،وعلى ر�أ�سها
�إدارة النفايات بطرق �سليمة ،والتحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،واحلد من تلوث الهواء .كما
�إن اتخاذ خطوات متقدمة يف �ش�أن االقت�صاد الأخ�ضر والتحول لال�ستدامة البيئية الدائمة
للحفاظ على املكت�سبات ،ال يكون �إال من خالل وحدة جامعة لأجهزة الدولة كافة.
ولتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،يجب �أن تكون اخلطط التنفيذية مرتبطة مب�شاركة
ف ّعالة من القطاعات غري احلكومية ،وبخلق فر�ص عمل ،وبناء قدرات م�ؤ�س�سية و�أخرى تتعلق
بال�سيا�سة العامة البيئية .وكذلك تطوير �آليات م�ؤ�س�سية للتعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
احلكومية من جهة وامل�ؤ�س�سات البحثية من جهة �أخرى ،وتطوير �أدوات ات�صال وقاعدة
بيانات �إلكرتونية بهدف جمع املعلومات و�إدارتها ون�شرها وذلك لتوفري من�صة فاعلة للتعاون
والتن�سيق وم�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات على الو�صول للمعلومة.
ويت�ضمن هذا التقرير تقييم جهود �إدارة البيئة وتغري املناخ يف الأردن ،وذلك بهدف ت�سليط
ال�ضوء على ما مت �إجنازه ،والوقوف على مواطن ال�ضعف وا�ستخال�ص الدرو�س ،و�سوف ت�صب
نتائج هذا التقييم يف �صياغة تو�صيات لت�صويب امل�سار.
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أوالً :الترشيعات الخاصة بقطاع البيئة والتغري املناخي
ب�سن وتطبيق ت�شريعات وتعليمات عديدة من �ش�أنها املحافظة
قامت احلكومة الأردنية ّ
على املوارد الأر�ضية ،والبيئية ،والتنوع احليوي ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة .ومن �أهم
هذه القوانني قانون حماية البيئة رقم ( )6ل�سنة  .2017وت�أخذ وزارة البيئة على عاتقها
امل�س�ؤولية بحماية البيئة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات االخت�صا�ص مبوجب قانون
البيئة امل�شار �إليه .وا�ستناد ًا �إلى القانون ،ف�إن الوزارة هي اجلهة املعنية بحماية البيئة على
م�ستوى اململكة ،ويتيعن على اجلهات الر�سمية والأهلية املعنية ،تنفيذ الت�شريعات والتعليمات
والقرارات ال�صادرة عنها.
�إلى جانب قانون البيئة ل�سنة  ،2017يوجد لدى الأردن العديد من اللوائح واملوا�صفات
واملعايري املتعلقة باجلودة البيئية� ،إ�ضافة �إلى �أطر التخطيط املتنوعة املتعلقة باجلوانب
البيئية .ولقد اطلقت وزارة البيئة م�ؤخر ًا خطتها الإ�سرتاتيجية  ،2019-2017والتي جاءت
من�سجمة مع الهدف القطاعي املتمثل بحماية عنا�صر البيئة وا�ستدامتها يف الربنامج التنموي
التنفيذي للحكومة الأردنية.
ويف ما يلي الأنظمة والتعليمات املتعلقة بقطاع البيئة والتغري املناخي:
الأنظمة:
	نظام �إدارة املواد ال�ضارة واخلطرة ونقلها وتداولها رقم ( )24ل�سنة .2005 نظام حماية الرتبة رقم ( )25ل�سنة .2005 نظام حماية البيئة من التلوث يف احلاالت الطارئة رقم ( )26ل�سنة .2005 نظام �إدارة النفايات ال�صلبة رقم ( )27ل�سنة .2005 نظام حماية الهواء رقم ( )28ل�سنة .2005 نظام املحميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية رقم ( )29ل�سنة .2005 نظام تقييم الأثر البيئي رقم ( )37ل�سنة .2005	نظام التفتي�ش والرقابة البيئية رقم ( )65ل�سنة .2009 نظام �صندوق حماية البيئة رقم ( )18ل�سنة 	.2018	 نظام املتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام احلرق املبا�شر لل�صخرالزيتي رقم ( )75ل�سنة .2013
	-نظام تنظيم �أكيا�س الت�سوق البال�ستيكية القابلة للتحلل رقم ( )45ل�سنة .2017
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التعليمات	:
	تعليمات �إدارة وتداول النفايات اخلطرة ل�سنة .2003	تعليمات احلد والوقاية من ال�ضجيج ل�سنة 2003	تعليمات تنفيذ نظام املحميات الطبيعية واملتنزهات الوطنية ل�سنة .2005		
	تعليمات العمل يف القذف الرملي ل�سنة .2007	تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعاجلة ال�سماد الع�ضوي واالجتار به ل�سنة .2009 تعليمات ال�سالمة الأحيائية للكائنات احل ّية املح ّورة جيني ًا الناجتة عن التقنيات احليويةاحلديثة ومنتجاتها ل�سنة .2009
	تعليمات ت�صنيف املن�ش�آت املختلفة وفق ًا خلطورتها على البيئة ل�سنة 	.2010	تعليمات حماية و�إدارة املناطق ذات احلماية اخلا�صة ل�سنة .2013 تعليمات التخل�ص من الرماد ونفايات التعدين من م�شروع توليد الطاقة الكهربائية ل�سنة.2013
	 تعليمات �إدارة الزيوت املعدنية امل�ستهلكة وتداولها ل�سنة 	.2014 تعليمات التدقيق البيئي ل�سنة 	.2014 تعليمات احلدود الق�صوى امل�سموح بها مللوثات املياه العادمة ال�صناعية من م�شروع توليدالطاقة با�ستخدام احلرق املبا�شر لل�صخر الزيتي ل�سنة .2014
 تعليمات النفايات اخلطرة ل�سنة .2014 تعليمات �إدارة مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور واملواد امللوثة بها ل�سنة .2014	 تعليمات �ضبط ا�ستخدام وا�سترياد و�إعادة ت�صدير املواد اخلا�ضعة للرقابة مبوجببروتوكول مونرتيال ل�سنة .2016
 تعليمات اختيار مواقع الن�شاطات التنموية ل�سنة .2017 تعليمات التتبع الإلكرتوين للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت املعدنية والنفاياتاخلطرة ل�سنة 	.2017

االتفاقيات الدولية البيئية التي ان�ضم �إليها الأردن
�صادقت احلكومة الأردنية على معظم املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالبيئة،
و�أهمها:
 االتفاقية الإطارية للتغري املناخي ( ،)1993وبروتوكول كيوتو (.)2003 اتفاقية التنوع احليوي ( ،)1993وبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة الأحيائية (.)2003 -اتفاقية رام�سار ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بخا�صة بو�صفها موائل
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-

للطيور املائية (.)1977
اتفاقية حفظ �أنواع احليوانات املهاجرة (.)2001
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر (.)1996
اتفاقية فيينّا وبروتوكول مونرتيال للمواد امل�ستنزفة لطبقة الأوزون (.)1987
اتفاقية التجارة الدولية يف النباتات واحليوانات الربية املهددة باالنقرا�ض CITES)،
.(1979
اتفاقية ا�ستكهومل للملوثات الع�ضوية الثابتة (.)2001
اتفاقية بازل ملكافحة النقل واالجتار باملواد الكيماوية اخلطرة (.)1989
اتفاقية روتردام ب�ش�أن تطبيق �إجراء املوافقة امل�سبقة على املواد الكيماوية ومبيدات
�آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية (.)2002

ثانياً :التنوع الحيوي
يوافق االقت�صاديون والبيئيون على �أن التنوع احليوي قيمة للإن�سانية ،فهو باخت�صار �أداة
ملحاربة الفقر وحت�سني نوعية احلياة من ناحية اقت�صادية و�صحية وبيئية .ولقد بات
الرتاجع العاملي يف التنوع احليوي واحد ًا من �أهم الق�ضايا البيئية اخلطرية التي تواجه
الإن�سانية� ،إذ بالرغم من الدعم املهم الذي يقدمه التنوع احليوي للمجتمعات الإن�سانية
بيئي ًا واقت�صادي ًا و�صحي ًا وثقافي ًا� ،إال �أن النظم البيئية تتعر�ض لتدهور يف الأنواع ويف التنوع
اجليني اللذين يتناق�صا مبعدالت خطرية ،خا�صة يف البلدان النامية .وقد �أ�سفر الت�أثري
الناجم عن الرتاجع امللحوظ على التنوع احليوي �إلى اخلروج باتفاقية التنوع البيولوجي
التي �صادق عليها الأردن عام .1993

�أ -ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

زود قانون حماية البيئة رقم ( )6ل�سنة  2017وزارة البيئة ب�صالحيات حلماية عنا�صر
البيئة ،ومن �ضمنها التنوع احليوي ،وذلك بالتعاون والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات ال�شريكة .كما
ميتاز قانون الزراعة رقم ( )13ل�سنة  2015بالكثري من الأحكام التي متنع انتهاك الأنظمة
البيئية والتنوع احليوي يف الأردن .وقد مت �إ�صدار نظام املحميات الطبيعية واملتنزهات
الوطنية رقم ( )29ل�سنة  2005والذي يحدد �أ�س�س �إن�شاء املحميات الطبيعية و�إدارتها.
ويعطي هذا النظام ملجل�س الوزراء �صالحية �إعالن املحميات الطبيعية .وتقوم اجلهة املخت�صة
ب�إدارة املحميات بتطوير خطة �إدارة للمحمية تت�ضمن ا�ستعماالت الأرا�ضي ،وحتديد م�ساحة
املحمية وموقعها ،وال�سياحة البيئية وغريها من التفا�صيل .وقد مت �إقرار اتفاقية تفاهم ما
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بني وزارة البيئة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يتم مبوجبها التن�سيق بني امل�ؤ�س�ستني يف
�إعالن املحميات الطبيعية و�إدارتها.
ووقع الأردن العديد من االتفاقيات العاملية مثل :اتفاقية التنوع احليوي ،االتفاقية العاملية
ملنع االجتار بالأنواع املهددة باالنقرا�ض ،اتفاقية رام�سار للمحافظة على الأرا�ضي الرطبة،
وبروتوكول ال�سالمة الأحيائية .ومت يف عام � 2017إعداد خطة العمل الوطنية لبناء
القدرات لتنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية ب�شكل متكامل .كما مت �إعداد نظام لت�صنيف
الكائنات املهددة باالنقرا�ض واحليوانات والطيور الربية ،حيث ي�ساهم هذا النظام يف حتديد
مدى ال�سماح ب�صيد هذه الكائنات �أو منعه ،حفاظ ًا على تواجدها الطبيعي يف بيئتها.
أعدت وزارة البيئة الإ�سرتاتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي ،2020-2015
و� ّ
والتي متثل الوثيقة الوطنية الرئي�سية يف جمال التنوع احليوي وحماية الطبيعة يف الأردن.
وقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية التنوع احليوي توجهات �إ�سرتاتيجية� ،أبرزها:
 .1حفظ التنوع احليوي وا�ستعمال املوارد احليوية بطريقة م�ستدامة من خالل حماية
الأنواع املختلفة من احليوانات والنباتات والكائنات الدقيقة يف بيئاتها املختلفة وحماية
الأنظمة البيئة ،خا�صة موائل احلياة الربية والغابات و�أرا�ضي املراعي والأرا�ضي
الزراعية ب�شكل يحفظ التوازن البيئي.
 .2حت�سني فهم الأنظمة البيئية وزيادة القدرات الإدارية و�إدراك احلاجة حلفظ التنوع
احليوي با�ستعمال املوارد احليوية بطريقة م�ستدامة.
�	.3إدارة املوارد الطبيعية وتوزيع الأدوار بني امل�ؤ�س�سات بطريقة حتفظ �أ�سا�س املوارد
الطبيعية ال�ضرورية حلياة الإن�سان وبقائه ،مثل الرتبة واملاء والغطاء النباتي واملناخ
وتطوير هذه العنا�صر وا�ستخدامها ب�شكل م�ستدام.
�	.4إدامة �أو تطوير احلوافز والت�شريعات التي تدعم حفظ التنوع احليوي واال�ستعمال
امل�ستدام للموارد احليوية.
 .5التعاون مع الأقطار الأخرى حلفظ التنوع احليوي ،وا�ستعمال املوارد احليوية بطريقة
م�ستدامة ،وامل�شاركة العادلة يف املنافع التي يتم احل�صول عليها نتيجة ا�ستغالل املوارد
الوراثية.
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لقد مت تنفيذ العديد من التدخالت والن�شاطات الواردة يف الإ�سرتاتيجية الوطنية وخطة
العمل للتنوع احليوي ،ومن �أهم ما مت تنفيذه يف ال�سنوات ال�سابقة امل�ضي با�ستكمال ال�شبكة
الوطنية للمحميات الطبيعية� ،إذ تبلغ حالي ًا امل�ساحة الكلية للمحميات املن�ش�أة حوايل
1518كم مربع بن�سبة  %1.7من امل�ساحة الكلية للمملكة ،ما يقارب الهدف املعلن لن�سبة
املحميات الربية يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنوع احليوي لعام  2020والبالغ  ،%2وذلك
بعد �أن متت يف عام  2017تو�سعة حممية الأزرق املائية لت�شمل م�ساحتها اجلديدة معظم قاع
الأزرق املعلن �ضمن اتفاقية رام�سار للمناطق الرطبة ذات الأهمية العاملية .كما �إن هناك ثالث
حمميات طبيعية حتت الت�أ�سي�س ،وقد مت التقدم ر�سمي ُا مبلفات حتتوي املتطلبات القانونية
لت�أ�سي�س هذه املحميات لوزارة البيئة ،ومن املتوقع �أن يتم �إعالنها ر�سمي ًا خالل عام  ،2018ما
�سي�ساهم يف رفع ن�سبة متثيل املحميات الطبيعية لتتجاوز الهدف املعلن لعام  ،2020وتقرتب
من هدف التمثيل الوطني بعيد املدى لن�سبة م�ساحة املحميات الطبيعية الربية واملذكور
يف تقرير ال�شبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وهو  %4من م�ساحة اململكة� ،إذ مت التقدم
بطلبات لت�أ�سي�س حمميات البرتا يف جنوب الأردن بدعم من م�شروع �إدماج حماية التنوع
احليوي يف قطاع ال�سياحة و�سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي مب�ساحة  513.4كم مربع،
وحمميات برقع و ال�ضاحك يف البادية ال�شمالية ال�شرقية مب�ساحة  906كم مربع و 265كم
مربع على التوايل ،ما �سي�ساهم يف رفع م�ساحة املحميات الطبيعية املن�ش�أة �إلى  3203كم مربع،
بن�سبة �إجمالية تبلغ  %3.6من م�ساحة اململكة يف حال مت ت�أ�سي�س املحميات الثالث و�إعالنها.
ويف �إطار حت�سني عملية دمج حماية التنوع احليوي يف التخطيط التنموي وعملية �صنع
القرار ،فقد ط ّورت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة بالتعاون مع وزارة البيئة عام ،2017
خريطة احل�سا�سية البيئية التي ت�شمل حدود املحميات الطبيعية ،واملناطق الأمنة للمحميات
الطبيعية ،واملناطق ذات احلماية اخلا�صة ،واملناطق املهمة للطيور الأ�سا�سية ل ُت�ستخدم يف
عملية ترخي�ص امل�شاريع التنموية .كما ُط ّورت م�ؤخر ًا قاعدة بيانات وطنية حول التنوع
احليوي ،ت�شمل معلومات عن الأنواع النباتية واحليوانية الربية يف الأردن ومواقع ت�سجيلها
بالتعاون بني وزارة البيئة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة من خالل م�شروع دمج حماية
التنوع احليوي يف قطاع ال�سياحة.
كما ُروجعت قوائم االحتاد الدويل ل�صون الطبيعية و ُروجعت للأنواع النباتية املهددة
وح ّ�ضرت م�سودة قائمة الأنواع
باالنقرا�ض يف الأردن من قبل احلديقة النباتية امللكيةُ ،
احليوانية من قبل جمموعة من اخلرباء مب�ساهمة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة .كما
�أُحرز تقدم ملمو�س يف جهود �إعادة توطني احليوانات الربية �إلى موائلها الطبيعية كحيوان
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املها العربي والبدن واحلبارى.
�أما يف جمال رفع القدرات يف جمال �إدارة املحميات و�إدارة التنوع احليوي ب�شكل عام ،فقد
أن�شئت الأكادميية امللكية حلماية الطبيعية يف عجلون ،والتي بد�أت تعمل كمركز تدريب
� ِ
�إقليمي ي�ستهدف الفنيني ومديري املحميات يف املنطقة العربية ب�شكل عام من خالل برامج
تدريبية ق�صرية وطويلة املدى.
ويف ما يتعلق بتكامل وا�ستدامة حماية التنوع احليوي ،فقد مت العمل خالل ال�سنوات الع�شرين
املا�ضية على تطوير مفهوم ال�سياحة البيئية ك�أداة لن�شر الوعي وا�ستدامة املحميات الطبيعية
وحماية التنوع احليوي خارج حدود املحميات الطبيعية ،وتطوير مفهوم التنمية االقت�صادية
االجتماعية امل�ستدامة وتكامله مع حماية التنوع احليوي با�ستهداف املجتمعات املحيطة
باملحميات الطبيعية و�إ�شراكهم يف م�شاريع تنموية رفيقة بالبيئة بهدف تخفيف ال�ضغط
واال�ستخدام اجلائر للموارد الطبيعية عن طريق توفري م�صادر دخل بديلة للمجتمعات
املحلية .وقد مت حتقيق تقدم ملمو�س يف النظرة للمحميات الطبيعية من معيقات وحمددات
للتنمية �إلى حمفزات لتنمية املجتمعات املحلية� ،إذ بلغ �إجمايل الدخل من املحميات الطبيعية
يف عام  2017ب�شكل تراكمي على م�ستوى اململكة  4,130,721دينار ًا موزعة بني منافع مبا�شرة
كالتوظيف املبا�شر لأبناء املجتمع املحلي �أو غري مبا�شرة كربامج بناء القدرات للمجتمعات
املحلية.
كما ُنفّذت العديد من امل�شاريع ،منها:
 م�شروع حماية حممية �ضانا والأزرق (بتمويل من مرفق البيئة العاملي /البنك الدويل)،ودبني (بتمويل من مرفق البيئة العاملي.)UNDP /
	�إعداد درا�سة وطنية حول التنوع احليوي– املرحلة الأولى (بتمويل من مرفق البيئةالعاملي).
 اال�ستعمال امل�ستدام للتنوع احليوي الزراعي يف الأرا�ضي اجلافة واملحافظة عليه يف دولال�شرق الأدنى (بتمويل من مرفق البيئة العاملي.)UNDP /
 املرحلة الأولى من م�شروع حماية الطيور املهاجرة املحلقة على طول حفرة االنهدام/البحر الأحمر يف القطاع ال�شرقي لطريق الطريان عرب القارة الإفريقية الآ�سيو-الأوروبية
(بتمويل من مرفق البيئة العاملي .)UNDP /ويهدف امل�شروع �إلى �إدماج حماية الطيور
املهاجرة يف قطاعات ال�صيد ،والطاقة ،والزراعة ،و�إدارة املخلفات وال�سياحة ،ما يجعل
وادي الأردن ممر ًا �آمن ًا للطيور املهاجرة ،ويحافظ على البيئة املحلية واملواطن الزراعية
واملواقع الرطبة ،وذلك عن طريق تقليل ا�ستعمال املبيدات حلماية الإنتاج الغذائي،
واال�ستفادة من ال�سياحة البيئية على طول املمر الآمن للطيور املهاجرة.
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 م�شروع املحافظة على النباتات الطبية والعطرية (بتمويل من مرفق البيئة العاملي/البنك الدويل) .ويهدف امل�شروع �إلى املحافظة على الأ�صول الوراثية للنباتات الطبية
والعطرية الربية املوجودة يف الأردن ،ودرا�ستها وتطوير �سبل ا�ستغاللها ،وتطوير زراعتها
من منطلق اقت�صادي و�صحي .وتنفيذ برنامج توعية وتدريب للمجتمعات املحلية حلماية
النباتات الطبية وا�ستغاللها ب�شكل م�ستدام.
 م�شروع الإدارة املتكاملة للنظم البيئية يف وادي الأردن (بتمويل من مرفق البيئة العاملي/البنك الدويل) .وي�شتمل هذا امل�شروع ،وهو الأول من نوعه يف الأردن ،على تقييم �آثار
التغري املناخي على حماية التنوع احليوي يف منطقة االنهدام القاري يف وادي الأردن،
و�أثر التغري املناخي على توزيع النباتات الرئي�سية ،وعلى ديناميكية النظم البيئية يف
وادي الأردن .وينطوي امل�شروع على �إدماج هذه النتائج يف خطط حماية املناطق املحمية
و�إدارتها.
 م�شروع حماية التنوع احليوي البحري يف منطقة �سلطة العقبة االقت�صادية اخلا�صةبتمويل من احلكومة /وزارة البيئة ،وتنفذه اجلمعية امللكية حلماية البيئة البحرية
بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للتنمية ( .)UNDPويهدف امل�شروع �إلى تعزيز
الإدارة ال�ساحلية املتكاملة ،ودمج اعتبارات التنوع احليوي يف قطاع ال�سياحة ،وو�ضع
خطوط �إر�شادية لها ،وخا�صة �ضمن خطة العمل الوطنية لل�شعاب املرجانية ،وحت�سني
�إدارة متنزه العقبة البحري.
و من �أهم امل�شاريع التي يجري تنفيذها حالي ًا وتغطي �أو تتقاطع مع قطاع التنوع احليوي:
 املرحلة الثانية من م�شروع حماية الطيور املهاجرة املحلقة على طول حفرة االنهدام/البحر الأحمر يف القطاع ال�شرقي لطريق الطريان عرب القارة الإفريقية الآ�سيو-
الأوروبية ( ُتنفّذه اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة بتمويل من مرفق البيئة العاملي/
.)UNDP
 املرحلة الثانية من م�شروع املحافظة على طائر احلبارى ،والذي ُتنفّذه اجلمعية امللكيةحلماية الطبيعة بتمويل من ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ،وي�شمل ثالثة
عنا�صر �أ�سا�سية ،هي :اال�ستمرار يف �إعادة �إطالق طيور احلبارى يف مناطق انت�شارها
الطبيعية ،واال�ستمرار يف �أن�شطة التنمية االقت�صادية االجتماعية لل�سكان املحليني حول
منطقة الإطالق ،واال�ستمرار يف مراقبة وحماية الطيور من التعديات.
 م�شروع دمج حماية التنوع احليوي يف قطاع ال�سياحة :تقوم بتنفيذه جمموعة منامل�ؤ�س�سات الوطنية ،هي :وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،وزارة ال�سياحة� ،سلطة �إقليم البرتا
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التنموي ال�سياحي� ،سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،واجلمعية امللكية حلماية
الطبيعة بتمويل من مرفق البيئة العاملي وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي .ويعزز هذا
امل�شروع مفاهيم التكامل بني حماية التنوع احليوي وال�سياحة من خالل عدد من املكونات،
من �أهمها دمج التنوع احليوي يف خطط ا�ستخدامات الأرا�ضي يف مناطق تدخل امل�شروع،
وهي :جر�ش ،البرتا ،ووادي رم.
كما تقوم وزارة البيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية حالي ًا بتطوير �سيا�سة وطنية للمناطق
املحمية ،وبلورة نظام خا�ص بحماية الطبيعة .وتعمل الوزارة على تطوير معايري بيئية
لتنظيم اال�ستثمارات يف املناطق ذات التميز البيئي وال�سياحي ،وتنفيذ م�شروع الإطار
الوطني لل�سالمة الأحيائية .وتنفذ الوزارة حالي ًا م�شروعي خدمات النظام احليوي بالتعاون
مع الوكالة الأملانية للإمناء ،وم�شروع دمج �إتفاقيات ريو يف ال�سيا�سات الوطنية .ومن خالل
هذين امل�شروعنيُ ،نفّذت بع�ض الن�شاطات اخلا�صة بالإ�سرتاتيجية الوطنية واملتعلقة بتقييم
خدمات النظام الإيكولوجي ،ومراجعة التقييم الذي مت �إجرا�ؤه للنظم الإيكولوجية
الرئي�سية جميعها ،واعتماد بروتوكوالت وطنية لتقييم النظم الإيكولوجية

ت -الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

�إن من �أبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية املتعلقة
بالتنوع احليوي النقاط التالية:
 قلة املوارد املالية املتاحة يف املوازنة العامة و�ضعف التمويل� ،أدى �إلى عدم اال�ستمراريةيف تنفيذ بع�ض الن�شاطات.
	�إن ت�أخر التمويل من قبل مرفق البيئة العاملي كان ال�سبب الرئي�سي يف ت�أخري البدء مب�شروعالإطار القانوين لربوتوكول ناغويا ،حيث بد�أت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ب�إعداد وثيقة امل�شروع عام  ،2015ومتت املوافقة على امل�شروع والبدء
بتنفيذه عام .2017
 �ضعف دمج مفاهيم اتفاقية التنوع احليوي يف ال�سيا�سات التنموية الوطنية. عدم وجود معايري وخطوط �إر�شادية توجيهية لتقييم الأثر البيئي للم�شاريع على التنوعاحليوي.
 عدم وجود حوافز اقت�صادية وتقدير اقت�صادي لقيمة التنوع احليوي. -عدم وجود �آلية تن�سيقية طويلة الأمد ما بني امل�ؤ�س�سات املعنية بحماية التنوع احليوي
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و�إدارة املوارد الطبيعية.
 عدم وجود نظام وطني متكامل لإدارة املعلومات اجليومكانية وخا�صة يف جماالت الر�صدواملراقبة� ،إذ يغطي نظام �إدارة بيانات التنوع احليوي اجلزء اخلا�ص بتوزيع الأنواع
النباتية واحليواين وجمموعات من بيانات الأ�سا�س� ،إال �أن احلاجة لنظام متكامل يربط
التنوع احليوي مع العوامل البيئية وا�ستخدامات الأرا�ضي مع �أدوات حتليلية تدعم عملية
�صنع القرار ما زالت موجودة.
 حمدودية القدرات الوطنية لإجراء درا�سات التنوع احليوي على امل�ستوى الوطني� ،إذتقوم اجلمعية امللكية حلماية الطبيعية ب�إجراء م�سوحات �شاملة عن التنوع احليوي
على م�ستوى املحميات واملناطق املهمة بيئي ًا� ،إال �أن �إجراء م�سوحات �شاملة وعلى امل�ستوى
الوطني ما زال حمدود ًا ب�سبب قلة املوارد الب�شرية املالية وحمدودية اخلرباء الفنيني� ،إذ
يحتاج هذا النوع من امل�سوحات تقنيات متطورة وبيانات مكلفة كاال�ست�شعار عن بعد.
 قد يتطلب تطوير ًا يف املوارد الب�شرية واملالية وا�ستخدام تقنيات متطورة ومكلفةكاال�ست�شعار عن بعد وتعاون ًا بني امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.

ث -التو�صيات الالزمة ل�ضمان التنفيذ

من �أجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة �أعاله ،نقرتح القيام مبا يلي:
 تطوير نظام وطني مركزي تفاعلي لإدارة املعلومات البيئية با�ستخدام نظم املعلوماتاجلغرافية ،مع ربطه مب�صادر البيانات اجليومكانية الأ�سا�سية الطبيعية والب�شرية ،وذلك
لتح�سني عمليات التحليل والتخطيط حلماية التنوع احليوي على امل�ستوى الوطني.
	�إعداد خطة تنفيذية للأولويات التي ُح ّددت يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنوع احليويوالأجندة الوطنية ،و�ضرورة بلورة �إ�سرتاتيجية وطنية حل�شد املوارد وا�ستقطاب التمويل
من اجلهات املانحة يف هذا املجال.
 تتكون اتفاقية التنوع احليوي من حقول متعددة ،ت�شمل الزراعة والبيئة واملياه وال�سياحةوالطاقة والنقل والتخطيط الإقليمي والبلديات وغريها ،لذلك ف�إن م�ستقبل التنوع
احليوي يرتبط مبدى التن�سيق و�إدماج املفاهيم والن�شاطات املتعلقة بالتنوع احليوي،
وذلك من خالل حت�سني التخطيط وح�شد املوارد املالية والتعاون امل�ستمر بني خمتلف
امل�ؤ�س�سات لزيادة كفاءة العمل وجتنب االزدواجية .ومن املهم تكامل الإ�سرتاتيجيات
واخلطط التطويرية ملختلف القطاعات لتجنب تداخلها وجتنب تركيزها على ن�شاطات
خمتلفة ال تتفق مع اتفاقية التنوع احليوي.

14

تقرير حالة البالد :البيئة والتغري املناخي

	ال بد �أن تت�ضمن وثائق الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل للم�ؤ�س�سات املختلفة الأهدافوالغايات الواردة يف اتفاقية التنوع احليوي ،والأهم من ذلك �ضمان �إدراجها عند التنفيذ.
 تطوير القدرات الإدارية والفنية ملختلف امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال ،وتوفري املوارداملالية الالزمة.
ويعدل امل�سارات اخلاطئة
 اعتماد نظام للمتابعة والتقييم ير�صد التغريات واالجتاهاتّ ،ب�شكل دوري منظم ،باال�ستناد �إلى م�ؤ�شرات وطنية وا�ضحة ،بالإ�ضافة �إلى تفعيل تقييم
الأثر البيئي للم�شاريع قبل التنفيذ و�أثناءه وبعده.
 و�ضع �إطار تنظيمي وت�شريعي لتنظيم الو�صول للموارد اجلينية وامل�شاركة يف املنافع. تفعيل ا�ستخدام �أحدث التقنيات والأدوات يف جمال درا�سات التنوع احليوي كاال�ست�شعارعن بعد يف امل�سوحات على امل�ستوى الوطني مع ما يتطلبه ذلك من توفري املوارد املالية
والفنية الالزمة لهذه التقنيات.
	�إعداد خطة عمل لإدارة املعارف ونظام لتحليل املعلومات بق�صد املتابعة و�إعداد التقاريرالدورية املتعلقة بالتنوع احليوي.
 تطوير خطة وطنية لل�سياحة البيئية واحلفاظ على الإرث الثقايف واحل�ضاري للأردن،وترويج مفهوم ال�سياحة البيئية كنموذج للتنمية امل�ستدامة وكم�صدر دخل وطني للأردن.
 تطوير منهج «النظام البيئي» ك�أداة و�إ�سرتاتيجية رئي�سية للإدارة املتكاملة واال�ستخدامامل�ستدام للتنوع احليوي وموارد البيئة الأخرى يف الأردن ،من خالل تطبيق �أ�ساليب علمية
منا�سبة تركز على م�ستويات النظم احليوية التي ت�شمل العمليات الأ�سا�سية ،والوظائف
والتفاعالت بني الكائنات احلية وبيئتها.
ثالثاً :التصحر وتدهور األرايض والجفاف
ي�ؤثر الت�صحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف على �إنتاج الغذاء واالحتياطات الغذائية .وهو
�أحد الأ�سباب الرئي�سبة خل�سارة التنوع البيولوجي ،ما ي�ؤدي �إلى الإخالل بالتوازن البيئي
الذي ي�ؤدي بدوره �إلى م�شاكل بيئية و�صحية .كما �إن للت�صحر �آثار ًا �أمنية واجتماعية
وثقافية و�سيا�سية .وكذلك ف�إن الت�صحر ي�ؤدي �إلى تزايد هجرة �سكان الريف نحو املدن طلب ًا
للعمل ،وزيادة ال�ضغوط على �إمكانات املدن املحدودة من موارد طبيعية ،وبنى حتتية ،ويرفع
البطالة ،وي�ؤثر �سلبي ًا على اخلدمات ال�صحية والتعليمية وغريها.
�إن �أحد �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى تفاقم ظاهرة الت�صحر يف الأردن ،هو الزحف العمراين
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امل�ستمر على الأرا�ضي الزراعية ،حيث خ�سرنا يف العقود الثالثة املا�ضية حوايل  %25من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة لغايات البناء والإ�سكان.
مناح كثرية لي�س يف مو�ضوع الغذاء فقط ،و�إمنا ي�ؤدي
�إن الت�صحر وتدهور الأرا�ضي ي�ؤثر على ٍ
�إلى الهجرة والفقر ،وهذا ما يدعو �إلى العمل بجد ملكافحة الت�صحر واحلد منه ،لأنه ينعك�س
ب�آثار �سلبية اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�إن�ساني ًا على النا�س واملوارد الطبيعية.

�أ -ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

�شكل توقيع الأردن على االتفاقيه الدولية ملكافحة الت�صحر عام  1996خطوة متقدمه
نحو معاجلة ظاهرة الت�صحر و�آثارها ،من خالل اجلهد العاملي املتكامل �ضمن بنود االتفاقية
و�أهدافها ،و�أتاح توقيع االتفاقية للأردن فر�صة التقدم مبقرتحات م�شاريع للجهات املانحة
واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف الآليات املالية والتمويلية اخلا�صة باالتفاقية .وقد
ت�ضمن ذلك �أي�ض ًا بع�ض االلتزامات الوطنية يف جهود مكافحة الت�صحر ،منها:
 )1ت�شكيل جلنة وطنيه ملكافحة الت�صحر.
 )2و�ضع برنامج عمل وطني و�إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الت�صحر.
�	)3إدارة وا�ستخدام الأرا�ضي بطريقة م�ستدامة.
 )4م�شاركة امل�ؤ�س�سات الوطنية واجلهات الأهلية يف اتخاذ القرار.
 )5تعزيز وتعميق الوعي البيئي ،وتر�سيخ املفاهيم اخلا�صه مبكافحة الت�صحر يف الأو�ساط
االجتماعية.
لذا طورت وزارة البيئة العديد من الإ�سرتاتيجيات القطاعية ا�شتملت على جوانب تعنى
مبكافحة الت�صحر واال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية ،ومن اهمها الإ�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الت�صحر-خطة العمل الوطنية .وت�شكل الإ�سرتاتيجية الوطنية وخطة
العمل الوطنية يف الأردن والتي �أطلقت يف عام  2006القاعدة الأ�سا�سية للقيام ب�إجراءات
و�أهداف ون�شاطات لتطبيقها يف مكافحة الت�صحر يف الأردن .وتت�ضمن خطة العمل الوطنية
برامج رئي�سية مكونة من جمموعة م�شاريع تتعلق مبراقبة الت�صحر وال�سيطرة عليه ،وبناء
القدرات الب�شرية ،و�إعادة ت�أهيل وتطوير امل�صادر الطبيعية.
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ب -اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز

عملت وزارة البيئة على االتفاقيات الدولية ،وتنفيذ التزامات الأردن الدولية املتعلقة
مبكافحة الت�صحر .ومن الوا�ضح �أن الأردن قد �أحرز تقدم ًا كبري ًا نحو حتقيق االمتثال
اللتزامات اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر من خالل ما يلي:
 و�ضع وتنفيذ الإ�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية ملكافحة الت�صحر ( ،)2006والتيتعد خطوة يف االجتاه ال�صحيح لتوفري �إطار عمل منهجي ملكافحة التهديدات املت�سارعة
ّ
للت�صحر.
 قيام وزارة البيئة بالتعاون مع �سكرتارية االتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر بتحديثالإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�صحر/خطة العمل الوطنية مبا ين�سجم مع
الإ�سرتاتيجية الع�شرية التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر ( )2020-2015التي
تهدف �إلى �إدارة م�ستدامة للموارد الطبيعية واملحافظة على �إنتاجية الأنظمة البيئية،
وعلى وجه اخل�صو�ص الغابات واملراعي الطبيعية والزراعة .كما تهدف �إلى ت�أمني
م�ستوى معي�شي جيد للمناطق املت�أثرة بظاهرة الت�صحر وحت�سني الأحوال االقت�صادية
واالجتماعية للمناطق املت�ضررة .وجرى العمل وبالتعاون مع �سكرتارية االتفاقية
الدولية ملكافحة الت�صحر على بلورة �إ�سرتاتيجية متويل متكاملة حل�شد املوارد املالية
لتنفيذ خطة العمل الوطنية للت�صحر.
	�إعداد الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لإطار ا�ستثمار متكامل للإدارةامل�ستدامة للأرا�ضي ،حيث اكتمل �إعداده عام .2014
 ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الت�صحر التي تعترب الآلية الوطنية للتن�سيق بنيخمتلف اجلهات الوطنية ملكافحة الت�صحر ،حيث تتولى اللجنة مهام متابعة تنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية وخطة العمل ملكافحة الت�صحر بالتن�سيق بني خمتلف امل�ؤ�س�سات
املعنية يف الت�صحر يف الأردن ،واقرتاح ومراجعة ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات والربامج
وخطط العمل وامل�شاريع التي تهدف �إلى احلد من الت�صحر.
 حتديث الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراعي يف عام  .2014وقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجيةالوطنية للمراعي خم�سة �أهداف رئي�سية تتمثل يف التنمية امل�ستدامة للمراعي و�إدارتها،
وحت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية ملربي املا�شية ،وتعزيز بناء القدرات،
ومراقبة وتقييم حالة املراعي ،و�إ�شراك املجتمعات املحلية يف تنمية و�إدارة املراعي.
وقد ُو�ضع عدد من الربامج وامل�شروعات لتنفيذ هذه الأهداف.
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 البدء بتنفيذ م�شروع دمج متطلبات �إتفاقيات ريو (الت�صحر ،والتنوع البيولوجي ،وتغرياملناخ) يف ال�سيا�سات القطاعية الوطنية.
 ويف جمال �إعادة تاهيل النظم البيئية وزيادة �إنتاجية املراعي يف البادية الأردنية،وبالتعاون مع برنامج التعوي�ضات البيئية ،مت تطوير وتنفيذ عدد من امل�شاريع لإدارة
امل�ساقط املائية لرفع كفاءة ا�ستخدام مياه الأمطار (عن طريق احل�صاد املائي( ،ومنع
الرتبة من االجنراف ،وحت�سني �إنتاجية املراعي ،و�إعادة الغطاء النباتي الطبيعي ،وحت�سني
التنوع احليوي وحمايته ،وزيادة �إنتاجية املراعي ،ورفع كفاءة ا�ستخدام املوارد الطبيعية،
وتفعيل دور املجتمع املحلي والفئات امل�ستهدفة يف �إدارة املراعي واملوارد الطبيعية وحت�سني
�إنتاجية الرثوة احليوانية ورفع كفاءتها و�صو ًال �إلى التنمية امل�ستدامة.
 ومت خالل عام  2017وبالتعاون مع �سكرتارية االتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر،�صياغة الأهداف الوطنية الطوعية لتحييد تدهور الأرا�ضي من �أجل ت�ضمينها يف برامج
العمل الوطنية ،واحلفاظ على �إنتاجية موارد الأرا�ضي ،ودعم وظائف وخدمات النظام
الإيكولوجي ،وبالتايل تلبية احتياجات الأجيال احلالية وامل�ستقبلية.

ت -الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

�إن من �أبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية املتعلقة
بالت�صحر وتدهور الرتبة واجلفاف ،النقاط التالية:
 عدم الربط ما بني الأهداف الإ�سرتاتيجية النوعية والأهداف الكمية والإ�سرتاتيجياتوال�سيا�سات وامل�شاريع.
 عدم التزام امل�ؤ�س�سات والوزارات الأخرى بتنفيذ �أدوارها وامل�شاريع التابعة لها الواردة يفالإ�سرتاتيجية.
 ت�صميم م�شاريع خطة العمل الوطنية لعام  2006دون �أن يكون لديها �أي ت�صور وا�ضح عنم�صادر التمويل املتاحة داخلي ًا وخارجي ًا .وهناك نق�ص يف الآليات الالزمة لت�أمني الأموال
الالزمة لتنفيذ الأن�شطة املقرتحة خلطة العمل الوطنية.
 عدم وجود ا�سرتاتیجیة ات�صال لتوعیة جمیع �أ�صحاب امل�صلحة ،وال �سیما امل�ؤ�س�ساتاملعنية و�صناع القرار ،ب�أ�سباب الت�صحر وعواقبه و�أثره ،وتدهور الأرا�ضي واجلفاف،
وعالقاتها وت�أثريها علی املجتمعات ّ
اله�شة والفقرية.
 -عدم وجود برنامج ر�صد وطني لتتبع التغريات واالجتاهات يف ظروف ال�سكان والنظم
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الإيكولوجية املت�ضررة من جراء الت�صحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف.
 عدم التن�سيق بني عمليات ريو الثالث التي تهدف جميعها �إلى اال�ستخدام امل�ستدام ملواردالأرا�ضي والنظم الإيكولوجية الطبيعية.
 عدم وجود كيان �أو منتدى خم�ص�ص لإدارة املعارف (اجلمع والتخزين والتحليل والإبالغ)وتقا�سمها مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ،ف�ض ًال عن ا�ستخدام املعارف التقليدية املحلية.
الت�صحر وتدهور الأرا�ضي
 عدم كفاية الأبحاث وبرامج الدرا�سات العليا ب�ش�أن ق�ضاياُّ
واجلفاف يف الربامج التعليمية على امل�ستوى اجلامعي ،ويف بحوث الأو�ساط الأكادميية
ومراكز البحوث الزراعية الوطنية.
 ما زالت �إدارة اجلفاف يف الأردن قائمة على التفاعل مع الأزمات ،مبا يعرف ب�إجراءاتما بعد وقوع احلدث� ،أي �أن الإجراءات تفتقد اال�ستباقية ،عدا عن كونها موجهة �أ�سا�س ًا
للإغاثة ،وذلك نتيجة عدم وجود �سيا�سة وطنية عامة لإدارة اجلفاف.
 بذل جهود جمز�أة ،وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالت�صحر وتدهور الأرا�ضيواجلفاف.

ث -التو�صيات الالزمة ل�ضمان التنفيذ

من �أجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة �أعاله ،نقرتح القيام مبا يلي:
الت�صحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف يف خطط التنمية الوطنية (مثل
	�إدراج ق�ضاياُّ
�إ�سرتاتيجية التخفيف من وط�أة الفقر).
 تبني وتنفيذ نهج �شامل يقوم على الإدارة املتكاملة للجفاف والت�صحر للحد من �آثارهبا�ستخدام النهج اال�ستباقي والوقائي لإدارة املخاطر ،بد ًال من النهج القائم على الإدارة
التفاعلية للأزمات.
 اال�ستفادة من نظام املعلومات اجلغرايف واال�ست�شعار عن بعد يف املركز اجلغرايف امللكيواملركز الوطني للبحوث الزراعية والوزارات والدوائر الأخرى.
 يجب �أن يتم ربط حمطات الأر�صاد اجلوية جميعها بعد ح�صرها لت�صبح جزء ًا من نظامالإنذار املبكر ومراقبة اجلفاف املقرتح ا�ستحداثه ليكون جزء ًا من �إ�سرتاتيجية وطنية
للحد من اجلفاف وتخفيف �آثاره ،بالتن�سيق مع وزارتي الزراعة واملياه والري واملركز
الوطني للأمن و�إدارة الأزمات والوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية.
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 توفر معلومات ميكن االعتماد عليها يف الوقت املحدد يف اتخاذ القرارات و�إدارة اجلفاف. ت�صميم برنامج وطني ملراقبة م�ستويات تردي الأرا�ضي يف اململكة ،وحتديد م�ؤ�شراتوطنية مع اال�سرت�شاد بتلك املعتمدة من قبل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر.
 تعزيز دور اللجنة الوطنية ملكافحة الت�صحر ك�آلية وطنية لتن�سيق جهود اجلهات ذاتالعالقة ملتابعة تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الت�صحر ومتطلباتها.
 زيادة الوعي لدى �أ�صحاب القرار بتكلفة تدهور املوارد الأر�ضية ،وتو�ضيح �أهمية مكافحةالت�صحر و�إدماج خطط مكافحة الت�صحر والإدارة امل�ستدامة للموارد الأر�ضية �ضمن
ال�سيا�سات العامة وبرامج التخطيط للدولة.
 دمج مفاهيم مكافحة الت�صحر يف الإ�سرتاتيجيات الوطنية القطاعية ،وحث اجلهاتاملعنية لإدماجها �ضمن �إ�سرتاتيجياتها وبراجمها وم�شروعاتها.
 تفعيل تطبيق اخلطط الوطنية ال�ستخدامات الأرا�ضي وا�ستدامة الرتبة واملوارد املائية.الت�صحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف والتي متثل م�ؤ�س�سات
	�إن�شاء من�صات املعرفة ب�ش�أنُّ
املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات البحوث الوطنية ذات ال�صلة لو�ضع �إ�سرتاتيجية بحثية تركز
على ق�ضايا الت�صحر وتدهور الأرا�ضي واجلفاف.
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رابعاً :التغري املناخي
ي�شكل التغري املناخي تهديد ًا متزايد ًا ملكت�سبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الأردن.
حيث �أنه من املتوقع حدوث ت�أثريات �شديدة ووا�سعة النطاق على الإمدادات املائية والإنتاج
الزراعي والنظم الطبيعية من خالل التغريات املتوقعة يف معدالت درجات احلرارة والهطول
املطري.

�أ -ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

هناك العديد من الإجراءات من ت�شريعات و�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات توجيهية وبرامج
لتنظيم العمل املناخي يف الأردن .وين�ص قانون حماية البيئة رقم ( )6ل�سنة  2017بح�سب
الفقرتني (ج) و(د) من املادة ( )4على �أن «تتولى الوزارة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة املهام وال�صالحيات التالية:
ج-تن�سيق اجلهود الوطنية الهادفة �إلى التنب�ؤ بعملية التغري املناخي ،وحتديد القطاعات
التي ت�شملها �آثاره ،وح�صر انبعاث الغازات الدفيئة والتخفيف منها ،وتوفري التمويل ونقل
التكنولوجيا و�إعادة تخ�صي�ص التمويل املتاح وتوزيعه على �أن�شطة التغري املناخي.
د-متابعة تنفيذ �أحكام �أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون اململكة طرف ًا فيها مبا يف ذلك
اتفاقية الأمم املتحة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ �أو �أي اتفاقيات �أو بروتوكوالت ذات عالقة
ت�صادق عليها اململكة».
وتعترب وزارة البيئة نقطة االت�صال الوطنية التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري
املناخ .و�إ�ضافة �إلى جهود وزارة البيئة يف �إدارة وتن�سيق جهود مواجهة تغري املناخ� ،أطلق
()1
الأردن خطط ًا و�إ�سرتاتيجيات وطنية قطاعية ذات �أهداف متوافقة مع خيارات التخفيف
والتكيف املعلنة يف تقارير البالغات الوطنية ويف «امل�ساهمات املحددة وطني ًا»(.)2

( )1التخفيف :هوعبارة عن �إجراءات للحد من حجم �أو معدل تغري املناخ على املدى الطويل .ويت�ضمن التخفيف من تغري املناخ
ب�شكل عام على تخفي�ضات يف انبعاثات غازات الدفيئة ،وميكن �أي�ض ًا التخفيف من ذلك عن طريق زيادة قدرة امل�صارف
الكربونية.
( )2امل�ساهمات املحددة وطني ًا :هي عبارة عن وثيقة وطنية حتتوي على الأهداف املعلنة للتخفي�ض من االنبعاثات والتكيف
مع تغري املناخ .وتعتمد امل�ساهمات املحددة وطني ًا على ال�سيا�سات والتدابري املوجودة يف الدولة.
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كما جاءت اخلطة الوطنية للنمو الأخ�ضر يف الأردن التي �صدرت يف عام  2017من�سجمة مع
غايات مواجهة تغري املناخ� ،إذ تن�ص خمرجات النمو الأخ�ضر على تخفي�ض وتفادي انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري ،وعلى تعزيز ح�صانة النظم الب�شرية والطبيعية التك ّيفية من
ال�صدمات ،وحماية التنوع احليوي وخدمات النظم البيئية.
أعد حتت �إ�شراف
وجاء تقرير «اال�ستعرا�ض الوطني الطوعي الأول للتنمية امل�ستدامة» الذي � ّ
اللجنة الوطنية العليا للتنمية امل�ستدامة ،لي�ؤكد على امل�ضي قدم ًا يف دمج �أجندة التنمية
امل�ستدامة  2030يف اخلطط الوطنية وعلى امل�ستوى املحلي .وت�شمل �أجندة التنمية امل�ستدامة
 2030العمل املناخي (الهدف الثالث ع�شر) .وقد ُدمج العمل املناخي يف خطط عمل خم�سة
فرق عمل من �أ�صل ثمانية ع�شر فريق ًا تابعة للجنة الوطنية العليا للتنمية امل�ستدامة .وقد
�أ�شار تقرير «الإ�ستعرا�ض الوطني» �إلى �أهمية العمل املبكّر يف مواجهة تغري املناخ ملا له من �أثر
على تقليل تكاليف اال�ستجابة.
وجدير بالذكر �أنّ ك ًال من اخلطة الوطنية للنمو الأخ�ضر يف الأردن ،واال�ستعرا�ض الوطني
الطوعي الأول للتنمية امل�ستدامة ،قد �أخذا يف االعتبار «وثيقة الأردن  :2025ر�ؤية
َ
ونقطة انطالق .ومن املبادرات ذات الأولوية التي حددتها
و�إ�سرتاتيجية وطنية» ،مرجع ًا
ر�ؤية الأردن  2025يف قطاع البيئة ،تنظيم العمل املناخي وامل�ؤ�س�سي للتخفيف من �آثار تغري
مناخ .كما �إن الأولويات الإ�سرتاتيجية امل�صاغة يف ر�ؤية الأردن ل�ضمان �أمن املوارد املائية
والغذائية والطاقة ،جاءت متوافقة مع �إجراءات التخفيف والتك ّيف املقرتحة يف «امل�ساهمات
املحددة وطني ًا».
بد�أ الأردن تدريجي َا ب�إدراك كل من التهديدات والفر�ص الناجتة عن تغري املناخ منذ م�صادقة
احلكومة الأردنية على اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ يف عام  .1993ويف
عام  1997انبثق عن هذه االتفاقية الإطارية بروتوكول كيوتو والذي �صادق عليه الأردن
يف عام .2003
أعدت وزارة البيئة �سيا�سة تغري املناخ الوطنية يف الأردن  ،2020-2013من
يف عام ّ � 2013
خالل عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق بني �أ�صحاب امل�صلحة املتعددين ،حيث �شاركت فيها
العديد من املنظمات العاملة من خمتلف القطاعات يف الأردن .ومت �صياغة هذه الوثيقة
ال�ستيعاب الأولويات الوطنية جميعها لتغري املناخ ،وتوفري نقطة مرجعية ت�شريعية عالية
املرونة ميكن �أن ت�ستند �إليها املزيد من الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات القطاعية.
وقد احتوت �سيا�سة تغري املناخ تو�صيات طموحة على �صعيد التن�سيق امل�ؤ�س�سي والقطاعي
مبا يف ذلك �إعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية الأردنية لتغري املناخ لزيادة فعاليتها ،وحتديد
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املهام املطلوبة منها ب�شكل �أكرث و�ضوح ًا ،وتزويدها باملزيد من القوة والتاثري على عملية �صنع
القرار.

ب -اجلهود املبذولة -مدى التطبيق واالجناز

قدم الأردن تقرير
يف ظل التزام الأردن مبتطلبات االتفاقية املُ ِلزمة للدول الأطرافّ ،
«البالغات الوطنية» الأول يف عام  ،1998وتقرير «البالغات الوطنية» الثاين يف عام .2009
وقد كان تقرير البالغات الوطنية الثاين قفزة تقنية للأمام يف عملية التقييم والتحليل
وتقدمي التو�صيات لقطاعات التخفيف والتكيف مع تغري املناخ بناء على جرد غازات
املف�صل .وتكمن �أهمية هذا التقرير مبا يت�ضمنه من قائمة وطنية حل�صر
االحتبا�س احلراري ّ
كميات انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري من القطاعات التنموية كافة ،وتقييمه لآثار
التغريات املناخية على بع�ض هذه القطاعات.
ويف عام �ُ ،2001شكّلت اللجنة الوطنية الأردنية لتغري املناخ بقرار من رئا�سة الوزراء بهدف
وتعد
متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو.
ّ
اللجنة حلقة الو�صل بني امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة مم ّثلة ب�أع�ضائها من القطاع العام
واملجتمع املدين والأكادمييني من جهة ،ومنظمات املجتمع الدويل املعنية بتغري املناخ من جهة
�أخرى.
ويف عام ُ ،2014ق ّدم تقرير البالغات الوطنية الثالث الذي م ّثل خطوة مهمة يف عملية توثيق
الآثار املحتملة لتغري املناخ بناء على تقلي�ص نطاقات التوقعات املناخية التي مت القيام بها
للمرة الأولى يف الأردن واملنطقة .واحتوى التقرير على �شرح تف�صيلي لإجراءات التخفيف
املحتملة وتكاليفها املتوقعة من خالل حتديد قائمة وطنية مل�شاريع من قطاعات الطاقة
والنقل والنفايات وال�صناعة والزراعة .وتهدف هذه الإجراءات �إلى خف�ض انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري .وت�ضمن هذا التقرير تقييما �شام ًال لآثار تغري املناخ على قطاعات املياه
والزراعة والتنوع احليوي واملناطق ال�ساحلية واملناطق احل�ضرية وال�صحة يف الأردن ،وربطها
بقدرة كل قطاع على التك ّيف مع �آثار تغري املناخ .كما ت�ض ّمن تقرير البالغات الوطنية الثالث
حتلي ًال �شام ًال ملدى ت�أثر وقابلية تعر�ض القطاعات التنموية املختلفة لتغري املناخ ومرونتها،
وقدم مقرتحات ملواجهة هذه الآثار.
ّ
و�صدر يف عام  2017تقرير «التحديثات الأول لبالغات تغري املناخ» ،واحتوى على حتليل
لإجراءات التخفيف القطاعية املفرت�ضة وتكاليفها املرجحة ،ومدى االنخفا�ض املتوقع يف
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري �سنوي ًا من عام � 2016إلى عام .2040
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وقد دخل الأردن الآن بداية مرحلة حت�ضري تقرير البالغات الوطنية الرابع لتقدميه يف عام
 ،2018التزام ًا باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ،وهو يت�ضمن جرد ًا حمدث ًا
النبعاثات غازات االحتبا�س احلراري من القطاعات كافة ل�سنة الأ�سا�س � ،2010إ�ضافة �إلى
حتديث �إجراءات التخفيف يف القطاعات التي ت�صدر منها االنبعاثات.
ويف عام  ،2015مت �إعداد وتقدمي «امل�ساهمات املحددة وطني ًا» ل�سكرتارية اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ،والتي ّ
مت اعتمادها جزئي ًا بناء على ما جاء يف تقرير
البالغات الوطنية الثالث .وتت�ضمن هذه امل�ساهمات هدف َا حمدد َا وهو تقلي�ص انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري بن�سبة  %14بحلول عام  .2030وتت�ضمن «امل�ساهمات املحددة وطني ًا»
خريطة طريق وا�ضحة مل�ستقبل الت�صدي لتغيرّ املناخ يف الأردن .وهي حتتوي على جمموعة
متنوعة وعديدة من �إجراءات تخفيف انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري يف القطاعات
املعنية جميعها ،بالإ�ضافة �إلى �إجراءات التك ّيف يف هذه القطاعات.
ومت االنتهاء يف عام  2017من تقييم االحتياجات التقنية للتغري املناخي ،حيث هدف امل�شروع
وح ّددت
�إلى �إعداد وتقييم خطة عمل لتكنولوجيات الت�صدي لظاهرة التغري املناخيُ .
القطاعات ذات الأولوية وطني ًا يف جمايل التك ّيف والتخفيف ،حيث ُح ّدد قطاعا الطاقة
وح ّددت التكنولوجيات
والنقل يف جمال التخفيف ،وقطاعا املياه والزراعة يف جمال التك ّيفُ ،
ذات الأولوية يف القطاعات املختارة.

ت -الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

بعد تقييم جهود �إدارة تغري املناخ الوطنية ،ن�س ّلط يف هذا اجلزء ال�ضوء على مواطن ال�ضعف
وا�ستخال�ص الدرو�س .و�سوف ت�صب نتائج هذا التقييم يف �صياغة تو�صيات لت�صويب امل�سار.
ومن �أبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية ،النقاط
التالية:
 بح�سب �سيناريوهات التخفيف املتبعة حالي ًا ،ف�إنه من غري املتوقع الإيفاء بالتزام خف�ضغازات االحتبا�س احلراري بن�سبة  %1.5وفق اتفاقية باري�س ب�ش�أن املناخ .ووفق تقرير
«التحديثات الأول لبالغات تغري املناخ» يف الأردن� ،ستزداد انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري املتوقعة يف عام  2030بن�سبة  %17مقارنة مب�ستويات �سنة الأ�سا�س .2006
كما �إن االجتاه الت�صاعدي العام يف كمية االنبعاثات خالل الفرتة ،2016-2040وفق
�سيناريوهات التخفيف املو ّثقة يف التقرير ،يثري ت�سا�ؤالت حول مدى الوعي امل�ؤ�س�سي
بالتزامات الأردن املناخية الدولية وتداعيات ذلك على �صنع ظروف مواتية لإعادة
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قراءة فر�ضيات اخلطط التنموية.
 �إنّ عملية حتديد م�شاريع التخفيف والتك ّيف بهذه الطريقة ،تفتقد �إلى �أ�س�س توجيهيةوا�ضحة ّ
تعظم من فعاليتها ،وتك�شف عن الأولويات ،وت�أخذ يف احل�سبان العالقة بني
�إجراءات التخفيف والتكيف والتفاعالت مع الأطر الزمنية املختلفة.
 عدم اتباع �إطار منهجي يف الك�شف عن مواطن اله�شا�شة التي ت�ستدعي تطوير �إجراءاتالتكيف لت�صويب عملية تطوير �إجراءات التك ّيف يف امل�ستقبل ،و�ضمان ال�شمولية على
الرغم من توظيف �إطار منهجي يف �إعداد �إجراءات التك ّيف املدرجة يف تقرير البالغات
الوطنية الثالث.
 غياب نظام متكامل لإدارة املعرفة ،و�صعوبة احل�صول على املعلومات ب�سرعةوبدقة.
 االفتقار �إلی املوارد املالیة لتنفیذ تدابریالتخفيف والتكیف مع املناخ� ،إذ �إن موارد الدولةتعاين من الإرهاق ال�شديد وغري قادرة على تنفيذ برامج التخفيف والتكيف التي مت
�إدراجها يف الربامج املعنية بتغري املناخ.
 �ضعف التن�سيق بني بع�ض اجلهات وامل�ؤ�س�سات املختلفة يف ما يتعلق بر�سم ال�سيا�سات و�إ�صدارالت�شريعات ذات الت�أثري البيئي ،ما ي�ؤدي لتداخل ال�صالحيات� ،إ�ضافة �إلى �ضعف التن�سيق
ما بني الوزارات يف تنفيذ امل�شاريع.

ث -التو�صيات الالزمة ل�ضمان التنفيذ
يف ما يلي �أهم التو�صيات لت�صويب امل�سار:

 االهتمام بتقدير التكاليف االقت�صادية لتغري املناخ مهم جد ًا لتربير �إجراءات التخفيفوالتكيف ور�سم �سيا�سات اال�ستجابة لهذه الظاهرة ،فهي توفر �أ�سا�س ًا منطقي ًا ل�صانعي
القرار لتقييم اخليارات وانتقاء الإ�سرتاتيجيات .ويتطلب القيام بالدرا�سات االقت�صادية
لتغري املناخ ،تطوير فهم ممنهج للمخاطر املحتملة ومدى قابلية الت�أثر بها.
عال من التفاعل والتن�سيق بني م�ؤ�س�سات عديدة ،وعلى م�ستويات عدة
 احلاجة �إلى م�ستوى ٍلتي�سري عمليات التن�سيق القطاعية ،وتبادل املعلومات ،وامل�شاركة يف �صنع القرار ،وتنظيم
التفاعل بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية لإتاحة و�صول البيانات القطاعية
واملناخية وغريها �إلى الباحثني الأكادمييني ال�ستخدامها لأغرا�ض البحث العلمي
كمدخالت يف مناذج حماكاة املناخ.
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 تعميم �إ�سرتاتيجيات تغري املناخ يف الربامج التنفيذية التنموية القطاعية والوطنية،وذلك بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املعنية من �أجل دمج �إ�سرتاتيجيات تغري املناخ يف �أجندة
الر�ؤى واخلطط التنموية الوطنية على امل�ستويات جميعها .كما �إن �إدراج �إجراءات
التخفيف والتكيف كبنود وا�ضحة يف ميزانية الدولة ،قد تكون نقطة انطالق منا�سبة.
 االهتمام ببناء اخلربات الأردنية يف جمال علم املناخ ،حيث احلاجة �إلى املوارد الب�شريةوالفنية املتخ�ص�صة لتعزيز فهم ت�أثريات تغري املناخ وتطوير ا�ستجابات التكيف املالئمة.
 تعزيز فعالية اللجنة الوطنية الأردنية لتغري املناخ و�أمانتها العامة ،يف توفري امل�ستوىاملطلوب من التن�سيق امل�ؤ�س�سي ،وتي�سري عمليات التفاعل القطاعية وتبادل املعلومات
وال�شراكة يف �صنع القرار.
 العمل والرتكيز على تنفيذ «امل�ساهمات املحددة وطني ًا» وتهيئة الظروف الت�شريعيةواالقت�صادية الكفيلة بتحقيق الطموحات التي التزم الأردن فيها بعد التوقيع على
اتفاقية باري�س وتطوير �أدوات لتتبع تنفيذ «امل�ساهمات املحددة وطني ًا».
 دمج تعهدات اجلهات املانحة الوطنية والتدابري املقرتحة يف ال�سيا�سات واخلططالقطاعية.
 بناء قدرات الأجيال القادمة من تنفيذ برامج تدريبية حول تغري املناخ ملواجهة حتدياتتغري املناخ ،حيث احلاجة �إلى املوارد الب�شرية والفنية املتخ�ص�صة .وميكن �إدماج هذا
التدريب يف برامج بناء القدرات القائمة �أو برامج الدرا�سات العليا يف القطاعات الرئي�سية
مثل الهند�سة والزراعة وال�صحة �أو االقت�صاد.
 احلاجة للعمل مع ال�شركاء :الأر�صاد اجلوية ،واملعاهد الأكادميية �أو املعاهد البحثيةالقائمة بهدف تعزيز البحوث اجلارية ،و�إن�شاء مراكز للتميز يف املجاالت ذات العالقة
بالتغري املناخي.
خامساً :إدارة النفايات والتلوث
�إن م�شكلة النفایات ال�صلبة ب�أنواعها كافة ما زالت هاج�س ًا ی�ؤرق املجتمع نظر ًا لأخطارها
وتزاید كمیاتها ،خا�صة مع ارتفاع عدد ال�سكان .وتظهر �أ�ضرار النفایات ال�صلبة التي ال ُتعالج
بالطرق ال�صحیحة ب�شكل وا�ضح ال �سيما مع انعدام ثقافة �إعادة تدویر هذه النفایات ،الأمر
الذي ی�ساهم يف زیادتها وتراكمها .وال ت�شكل مك ّبات النفایات �أف�ضل احللول البیئیة ،حیث
�أنها تعالج امل�شكالت �آنی ًا دون خلق حلول م�ستدامة للحد من �آثار النفایات ب�أ�شكالها كافة ،على
عك�س �إعادة التدویر التي ت�شكل احلل الأف�ضل مل�شكلة النفایات.
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ت�ساهم العديد من امل�صادر يف تلوث الهواء بدرجات متفاوتة يف الأردن� ،أهمها :الن�شاطات
ال�صناعية والإن�شائية واخلدمية ،وو�سائط النقل املختلفة ،وحمطات توليد الطاقة،
والنفايات ال�صلبة ومكاب النفايات ،وحمطات تنقية املياه العادمة املنزلية وال�صناعية،
وامل�صادر الطبيعية .حيث �أن ارتفاع عدد ال�سكان ،والنمو االقت�صادي ،زاد ال�ضغط على
الن�شاطات اخلدمية ،و�أدى �إلى تو�سع يف القطاع ال�صناعي ،وزيادة عدد املركبات ،وكثافة
حركة ال�سري على الطرق الداخلية واخلارجية ،بخا�صة يف املناطق ذات التعداد ال�سكاين
املرتفع.

�أ -ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

تعد �إدارة النفايات ال�صلبة من �أولويات احلكومة �ضمن تبنيها للأجندة الوطنية للتنمية
امل�ستدامة التي مثلت �سيا�سة احلكومة للفرتة  ،2015-2006وهي من املهام الرئي�سية لأمانة
عمان الكربى ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والبلديات.
وتهدف ال�سيا�سات البيئية يف جمال �إدارة النفايات �إلى احلد من �آثارها ال�سلبية والتقليل منها
على البيئة وال�صحة العامة ،وتعظيم اال�ستفادة منها �ضمن �إطار قانوين وا�ضح وم�س�ؤوليات
حمددة للجهات ذات العالقة .ومن �أهم الت�شريعات املتعلقة ب�إدارة النفايات والتلوث ما يلي:
 قانون البلديات رقم ( )41ل�سنة  2015وتعديالته. الإ�سرتاتيجية الوطنية للنفايات ال�صلبة وما انبثق عنها من خطة �إقليم ال�شمال وخطة�إقليم الو�سط.
 نظام �إدارة املواد ال�ضارة واخلطرة ونقلها وتداولها رقم ( )24ل�سنة .2005 نظام �إدارة النفايات ال�صلبة رقم ( )27ل�سنة .2005-

نظام منع املكاره ور�سوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم ( )68ل�سنة 2016

 نظام امل�سالخ رقم ( )139ل�سنة .2016 نظام التفتي�ش والرقابة البيئية رقم ( )65ل�سنة 	.2009 نظام تقييم الأثر البيئي رقم ( )37ل�سنة .2005 نظام تنظيم �أكيا�س الت�سوق البال�ستيكية القابلة للتحلل رقم ( )45ل�سنة .2017 نظام حماية الهواء رقم ( )28ل�سنة .2005	تعليمات التدقيق البيئي ل�سنة 	.2014 -تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعاجلة ال�سماد الع�ضوي واالجتار به ل�سنة .2009
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ب -اجلهود املبذولة-مدى التطبيق والإجناز

تتولى وزارة البيئة مبوجب قانون البيئة والت�شريعات البيئية التي تنظم �إدارة النفايات
واملواد ال�ضارة والنفايات اخلطرة من جمع ونقل وتخزين ،ومن ثم التخل�ص النهائي وذلك
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة يف اململكة ،وفق �أ�س�س ودرا�سات علمية تتفق مع قوانني
و�أنظمة ال�صحة العامة .ومن �أبرز الإجنازات ما يلي:
 التخل�ص من النفايات اخلطرة ال�صناعية والطبية عن طريق �إر�سالها �إلى مكب �سواقةوالتبليغ عنها .وتخ�صي�ص خلية يف املكب للتخل�ص من النفايات الإلكرتونية بطريقة
�آمنة.
 البدء ب�إن�شاء نظام وطني للمعلومات ومراقبة النفايات ال�صلبة. اال�ستمرار بتنفيذ احلملة الوطنية التوعوية املتكاملة للحد من الإلقاء الع�شوائيللنفايات.

 التخل�ص من حوايل  %70من املواد امل�ستنزفة لطبقة الأوزون. البدء بتنفيذ م�شروع نظام التتبع الإلكرتوين ل�صهاريج نقل املياه العادمة املنزليةوالزيوت العادمة ومركبات نقل النفايات اخلطرة.
 مراقبة نوعية الهواء املحيط ب�شكل م�ستمر يف  30حمطة ر�صد موزعة يف معظم �أرجاءاململكة .وميكن االطالع على نتائج الر�صد يومي ًا من خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�ص
بال�شبكة الوطنية ملراقبة نوعية الهواء.
 تنفيذ م�شروع حت�سني �إدارة النفايات الكهربائية والإلكرتونية من خالل برنامج الأمماملتحدة للبيئة-اتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات اخلطرة عرب احلدود .و�إن�شاء نظام
�إلكرتوين لت�سجيل البيانات جميعها اخلا�صة بالنفايات الإلكرتونية.
	�إعداد التعليمات املتعلقة بتحديد الأ�س�س وال�شروط والو�سائل والطرق العلمية والفنيةالالزمة لنقل املواد ال�ضارة واخلطرة واملحظورة واملقيدة ،وجمعها وتخزينها ومعاجلة
نفاياتها والتخل�ص منها ،ب�إن�شاء نظام معلوماتي متكامل لإدارة املواد اخلطرة يحتوي على
املعلومات التي تتعلق باملواد اخلطرة والنفايات اخلطرة و�إدارته.
 توفري الإح�صاءات الالزمة ب�صورة حلظية لأ�صحاب القرار ب�إعطائهم �صورة ملخ�صةومتكاملة عن �أنواع املواد اخلطرة امل�ستخدمة داخل حدود اململكة و�أماكنها وكم ّياتها.
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ت -الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

يف ما يلي �أبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية:
 غیاب الت�شریعات امللزمة لتحدید املخالفات لتعلیمات جمع النفایات. عدم تفعيل وتطبيق الت�شريعات ذات ال�صلة ب�إدارة النفايات. قيام بع�ض ع ّمال الوطن �أو املواطننی ويف خمتلف �أنحاء اململكة بالتخل�ص من بع�ضالنفایات عن طریق حرقها ،ما ي�سبب �أ�ضرار ًا بالغة خا�صة �إذا مل يكن يعرفون ماهیة
املواد املحروقة التي قد حتتوي على مواد كیماویة �أو طبیة �سامة ،بالإ�ضافة النبعاث
الغازات ال�سامة وت�شویه املنظر والت�سبب باالختناقات وحاالت الربو وغریها من الأ�ضرار
ال�صحیة الآنیة �أو بعیدة املدى.

ث -التو�صيات الالزمة ل�ضمان التنفيذ

من �أجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة �أعالهُ ،يق َ
رتح القيام مبا يلي:
 تقویة امل�ؤ�س�سیة وتطویر القدرات من حیث التخطیط الإ�سرتاتیجي وم�شاركة القطاعاخلا�ص يف �إدارة النفايات.
 تطویر نظم املعلومات لتتبع �أداء اخلدمة يف جمال �إدارة املخلفات ال�صلبة. تنفیذ حمالت التوعیة والتثقیف والتدریب وتنمیة القدرات يف جمال التنمیة النظیفةو�آلیتها ،بالإ�ضافة لال�ستثمار يف البنیة التحتیة من خالل �إن�شاء خالیا �إ�ضافیة للطمر
ال�صحي.
 التو�سع يف �إن�شاء حمطات حتویلیة ،و�إن�شاء نظام لتجمیع الغاز من املكبات امل�ؤهلة. تدعیم جهود تقليل النفايات و�إﻋﺎدة ا�ﺳﺗﺧدامها و�إﻋﺎدة تدويرها والفرز من خالل قانونملزم یحتوي على مواد حتفز القیام بفرز النفایات ومواد �أخرى وتعاقب على النفایات �أو
ت�شدد من ال�ضرائب عليها.
 مراجعة املوا�صفات الوطنية املتعلقة بنوعية الهواء وحتديثها. �إن�شاء �شبكة مراقبة ت�شمل املناطق امل�أهولة كافة ،بحيث يجري حتديد املناطق املعر�ضةللتلوث ،وا�ستخدام نتائج الر�صد يف و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية الفاعلة ،لتح�سني نوعية
الهواء.
 -تفعيل �إجراءات املراقبة يف حاالت الطوارئ التي متنع �أو تخفف حوادث تلوث الهواء.
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 العمل على �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية لنوعية الهواء املحيط يف اململكة. ا�ستبدال الوقود الثقيل الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الكربيت ،امل�ستخدم حالي ًالتوليد الكهرباء ،ب�أنواع وقود �أنظف ت�ؤدي �إلى انبعاثات �أقل من امللوثات ،و�إلزام م�صفاة
البرتول الأردنية ب�إنتاج وقود ذي ن�سب كربيت منخف�ضة.
 تطبيق مفهوم الإنتاج الأنظف ومبادئه ،وا�ستخدام التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة يفاملن�ش�آت التنموية كافة ما �أمكن.
سادساً :االقتصاد األخرض
يركز مفهوم «االقت�صاد الأخ�ضر» على حتقيق منو اقت�صادي يتناغم مع البيئة ،وير�شد املوارد
الطبيعية ،وي�ضمن الإدماج االجتماعي يف اخلطط التنموية مع البعدين االقت�صادي والبيئي
ب�شكل متوازن ،ويزيد من قدرة الأردن على مواجهة التحديات املحلية والإقليمية .فعلى عك�س
معظم الأمثلة التنموية التقليدية التي تعتمد يف كثري من الأحيان على ا�ستنزاف امل�صادر
الطبيعية واملوارد ،ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر ي�شكل نه�ضة من�سقة للنمو االقت�صادي واال�ستدامة
البيئية ،ويحد من الفقر ،ويخفّ�ض انبعاثات الكربون ،من خالل حتقيقه الأهداف الوطنية
املتعلقة مب�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة املتفق عليها عاملي ًا ،ويف حتقيق الرفاه االجتماعي
املن�شود بتوفريه فر�ص ًا ا�ستثمارية جديدة.

�أ -ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية

لقد ُط ّورت اخلطة الوطنية للنمو الأخ�ضر بالتوافق مع الوثائق واخلطط التنموية الوطنية،
مثل «ر�ؤية الأردن  »2025ووثيقة امل�ساهمات املحددة وطني ًا املتعلقة بتغري املناخ ،حيث
�س ُت�ستخدم اخلطة كمرجع لتوجيه م�شاريع النمو الأخ�ضر ،وتنظيم ال�سيا�سات واال�ستثمارات
اخل�ضراء لتحقيق �أهداف التنمية الوطنية.

ب -اجلهود املبذولة -مدى التطبيق والإجناز

�أظهرت احلكومة الأردنية خالل العقد املا�ضي التزامها بالتحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر.
ويبدو ذلك وا�ضح ًا من خالل :تزايد املبادرات احلكومية وال�صناديق التمويلية املخ�ص�صة
للطاقة املتجددة ،حفظ م�صادر املياه ،املنازل اخل�ضراء� ،إعادة تدوير النفايات ،والنقل
النظيف .ومن �أهم الإجنازات يف هذا املجال ما يلي:
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م�شروع اخلطة الوطنية للنمو الأخ�ضر:
مت �إعداد اخلطة الوطنية للنمو الأخ�ضر من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع املعهد العاملي
للنمو الأخ�ضر ( ،)GGGIوبالت�شاركية مع القطاعني العام واخلا�ص .وركزت اخلطة على
�ستة قطاعات (املياه ،الطاقة ،النفايات ،الزراعة ،ال�سياحـة ،النقل) .واعتمد جمل�س الوزراء
اخلطة يف عام  2017كخريطة طريق للتحول التدريجي نحو االقت�صاد الأخ�ضر .ويجري
حالي ًا البحث عن متويل من خالل ( )GGGIلتطوير برنامج تنفيذي لتنفيذ م�شاريع اخلطة
الوطنية للنمو الأخ�ضر .ويتم الرتكيز حالي ًا على قطاعات النقل والنفايات وفعالية حفظ
وا�ستخدام الطاقة ،حيث تتعاون الوزارة مع املعهد العاملي للنمو الأخ�ضر ب�إجراء درا�سة
عن خيارات وقود ت�شغيل البا�ص ال�سريع مع �أمانة عمان ،ودرا�سة البنية والعوامل الواجب
توفرها لتفعيل البنية التحتية وحمطات �شحن ال�سيارات الكهربائية.
م�شروع �إن�شاء املحطة املركزية ملعاجلة املياه العادمة ال�صناعية يف احلالبات /الزرقاء:
اعتمد جمل�س الوزراء م�شروع �إن�شاء املحطة املركزية ملعاجلة املياه العادمة ال�صناعية يف
احلالبات /الزرقاء كم�شروع �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،و ُبدئ العمل يف امل�شروع
يف عام  ،2018حيث عقدت وزارة البيئة اتفاقية مع بنك اال�ستثمار الأوروبي بهدف متويل
درا�سات اجلدوى للم�شروع.
م�شروع جمع بطاريات الر�صا�ص احلام�ضية املنتهية ال�صالحية وتدويرها:
اعتمد جمل�س الوزراء م�شروع جمع بطاريات الر�صا�ص احلام�ضية املنتهية ال�صالحية
وتدويرها كم�شروع �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،و ُبدئ العمل يف امل�شروع يف عام
 ،2017حيث عقدت وزارة البيئة اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف
متويل درا�سات اجلدوى للم�شروع.
م�شروع �إعادة ت�أهيل تالل الفو�سفات يف الر�صيفة:
يجري العمل حالي ًا على �إعادة ت�أهيل مواقع تالل الفو�سفات يف منطقة الر�صيفة ،و ُبدئ
العمل يف امل�شروع يف عام  ،2018و�سيتم زراعة الأ�شجار املنا�سبة لبيئة املنطقة عند االنتهاء
من �أعمال الت�أهيل.
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م�شروع �إن�شاء بركة زيبار يف منطقة الإكيدر:
يهدف امل�شروع �إلى التقليل من الأثر البيئي الناجت عن ع�صر الزيتون وخملفاته و ُبدئ العمل
يف امل�شروع يف عام  .2018و�سيخدم امل�شروع معا�صر الزيتون املنت�شرة يف �شمال اململكة ،وميكّنها
من طرح النواجت ال�سائلة عن عملية ع�صر الزيتون ب�شكل يحافظ على البيئة بعيد ًا عن الطرح
الع�شوائي لتلك املخلفات.
ت�أهيل مركز معاجلة النفايات اخلطرة� /سواقة:
يهدف امل�شروع �إلى تنظيف و�إزالة النفايات اخلطرة املرتاكمة يف مكب النفايات اخلطرة يف
منطقة �سواقة ،والتي تراكمت عرب ال�سنوات املا�ضية ،وذلك من خالل ا�ستقدام �شركة دولية
متخ�ص�صة بالنفايات اخلطرة لتقوم بجمع النفايات وت�صنيفها بح�سب درجة خطورتها
و�إعادة تعبئتها وتغليفها و�شحنها �إلى اخلارج وفق ًا ملعاهدة بازل ب�ش�أن التحكم يف نقل النفايات
اخلطرة والتخل�ص منها عرب احلدود والتعامل معها بح�سب الأ�س�س العلمية املتبعة بهذا
اخل�صو�ص .ومي ّثل هذا امل�شروع املرحلة الأولى من م�شروع �إدارة مكب النفايات اخلطرة يف
�سواقة وت�أهيله ،وقد اعتمده جمل�س الوزراء كم�شروع �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص،
و ُبدئ العمل يف امل�شروع يف عام  .2018و�ستت�ضمن املرحلة الثانية طرح امل�شروع لال�ستثمار من
خالل القطاع اخلا�ص ،مع الإبقاء على �إدارة املكب حتت �إ�شراف وزارة البيئة ،و�إن�شاء وحدات
متكاملة ملعاجلة النفايات اخلطرة ال�صناعية والطبية املتولدة يف اململكة.

ت -الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية.

�إن �أبرز الفجوات والتحديات ومعوقات تنفيذ ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية هي النقاط
التالية:
 النق�ص يف البنية التحتية للكهرباء /النقل. عدم كفاية الت�شريعات التي متكّن النمو الأخ�ضر. التداخل بني م�س�ؤوليات الوزارات و�ضعف التن�سيق بني الوزارات نحو الأهداف امل�شرتكة. نق�ص القدرات الفنية والبيانات واملهارات املطلوبة لت�صميم وتنفيذ م�شاريع النموالأخ�ضر.
 نق�ص �آليات التمويل املنا�سبة لت�شجيع القطاع اخلا�ص على حتفيز النمو الأخ�ضر. -ال�ضعف يف نقل املعرفة والتوا�صل بني القطاعني العام واخلا�ص.
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ث -التو�صيات الالزمة ل�ضمان التنفيذ:

يف ما يلي التو�صيات املقرتحة من �أجل التغلب على امل�شاكل والعقبات الواردة �أعاله:
 التعاون والتن�سيق امل�شرتك ما بني القطاعني العام واخلا�ص من خالل تعزيز الدعماحلكومي من جهة ،وزياد اال�ستثمارات املطلوبة وت�سهيلها من اجلهة الأخرى.
 بناء القدرات للو�صول �إلى التمويل اخلارجي وا�ستخدامه بفاعلية ،وال�سعي للو�صولاملبا�شر ل�صناديق املناخ الدولية ،وخا�صة �صندوق املناخ الأخ�ضر.
 �إن�شاء �صندوق جديد للنمو الأخ�ضر يف الأردن لت�سهيل قرو�ض القطاع اخلا�ص. ت�شكيل جمموعات عمل لتطوير املعرفة القطاعية وتوفري منتدى لعر�ض امل�شاريع والتوفيقبينها وبني امل�ستثمرين.
 -تطوير بوابة �إلكرتونية مركزية ومتاحة للعامة لتمويل امل�شاريع اخل�ضراء يف الأردن.
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توصيات عامة
تالي ًا جمموعة من التو�صيات العامة املقرتحة ملعاجلة النق�ص يف �صياغة �سيا�سات وتنفيذ
الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل لقطاع البيئة والتغري املناخي يف الأردن:
 )1ا�ستكمال �إ�صدار ال�سيا�سات والت�شريعات واملوا�صفات البيئية الالزمة ،واحلد من
االزدواجية وتداخل الأدوار.
�	)2إدماج �إ�سرتاتيجيات احلماية واال�ستجابة والتكيف املتعلقة بالتهديدات البيئية ،يف �صنع
ال�سيا�سات القائمة على امل�ستويات الوطنية والقطاعية وامل�شرتكة بني القطاعات.
 )3تعزيز امل�س�ؤولية ال�شاملة للقطاعات امل�س�ؤولة عن التنفيذ من حيث ت�صميم وتنفيذ
الإ�سرتاتيجيات التي تعالج الق�ضايا البيئية وحتويل الإ�سرتاتيجيات �إلى خطط عمل
رئي�سية مع �إطار زمني وا�ضح وم�س�ؤوليات حمددة ،حيث ال ينبغي �أن تكون عملية التنفيذ
من م�س�ؤولية وزارة واحدة فقط ،و�إمنا من م�س�ؤولية جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية.
 )4رفد امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية باملوارد املالية والب�شرية الكافية لتخطيط املوارد
كاف ،واحلفاظ على �سالمة النظم الإيكولوجية وت�سليط
الطبيعية وتنظيمها ب�شكل ٍ
ال�ضوء على عن�صر التوعية والتعليم .ومن ال�ضروري جتنب �إن�شاء قدرات حمدودة
تتنا�سب مع متطلبات االتفاقيات لكنها معزولة عن ال�سيا�سات العامة وعمليات التخطيط
ال�سائدة ،وبالتايل تكون لها �آثار حمدودة وغري م�ستدامة .كما ينبغي �أن ت�ستند �سيا�سات
بناء القدرات وبراجمها �إلى عملية ت�شاور �شاملة ت�ستهدف �أ�صحاب امل�صلحة جميعهم.
 )5تطوير قواعد بيانات م�شرتكة على امل�ستوى الوطني ،لتتبع امل�شاريع والأن�شطة التي لها
ت�أثري مبا�شر على الق�ضايا البيئية ،ومن �ش�أن ذلك �أن ي�سهل التن�سيق بني اجلهات املانحة
واال�ستخدام الفعال للموارد.
 )6تعزيز وحت�سني نظام الإبالغ ،ك�أداة للو�صول �إلى البيانات واملعلومات املتعلقة بتنفيذ
االتفاقيات واال�ستفادة منها.
 )7حتديد املجاالت ذات الأولوية التي ينبغي للمانحني �أن ين�سقوا فيها و�أنواع النتائج
�شجع
املرجوة .ويتعني على املانحني �أنف�سهم �أن يلتزموا بتن�سيق ال�سيا�سات .كما ينبغي �أن ُت ّ
املنظمات املمولة واملانحني الثنائيني العمل الت�آزري على ال�صعيدين املحلي والوطني،
�إ�ضافة �إلى تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
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